
Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Městská knihovna Valašské Meziříčí 4/2007

Milí tenáři,
máte k Vala skému Meziří í a jeho okolí citový vztah? Pak si pře těte kní ku
Valašskomeziříčské starožitnosti, kterou napsal Josef Kramář.
Křest knihy se odehrál v naší knihovně na konci května, kdy autor besedoval
se tenáři o událostech města a lidech, na které se v moderní době rychle
zapomíná. Uvedení knihy do ivota se setkalo s nebývalým ohlasem, tak e
k prodeji zbývá ji jen několik výtisků.

PS: Chcete znát minulost svého města? Půvabnou knihu s dobovými
fotografiemi si můžete koupit v knihovně.
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VÝPŮJČNÍ DOBA PŘES PRÁZDNINY

POZVÁNKANAKULTURNÍAKCE

VÝSTAVY - vestibul knihovny- fotografie

KNIHY NEJEN O VALAŠSKÉM
MEZIŘÍČÍ

PO 9 - 17
ÚT 12 - 17
ST 9 - 17
ČT zavřeno
PÁ 9 - 17
SO zavřeno

PO 9 - 11 12 - 16
ÚT zavřeno
ST - 12 - 16
ČT zavřeno
PÁ 9 - 11 12 - 16

Červenec
Lenka Hoffmannová - Příroda a památky
kolem nás

Srpen
Ctibor Skoček - Čaro z Hukvald

V čítárně a studovně naší knihovny
nabízíme k prodeji následující tituly:

Baletka, Ladislav: Židé v dějinách
Valašského Meziříčí - 118,- Kč
Fabián, Josef a kol.: Pozdrav z Valašského

Masarykova ulice - Krásenská radnice

Ul. B. Němcové (u Rajky) - oddělení pro
děti

Oddělení pro děti a dospělé na ul. Zd.
Fibicha (SVČDomeček) bude v červenci a
srpnu zavřeno!

Meziříčí, pohlednice 1896-2006 - 250,- Kč
Kramář, Josef: Valašskomeziříčské
starožitnosti - 90,- Kč
Památné a významné stromy Valašska -
350,- Kč
Žídková, Anna: Úsměvy Svatého Petra -
70,- Kč

Dne 3.5.2007 se v sále Kulturního zařízení
ve Vala ském Meziří í uskute nilo
pasování áků prvních tříd na rytíře Řádu
tenářského. Děti poklekly před královnu

Abecedu a krále Knihoslava, před kterými
slo ily slib. Zavázaly se opatrovat knihy,
mít je rády a chovat se k nim s úctou. Poté
jim rytíři z královy dru iny poklepali me i
na ramena a děti po jednom přistupovaly
k jejímu veli enstvu královně Abecedě. Ta
ka dému předala glejt stvrzující jeho
příslu nost k řádu a po eptala do ou ka
slova, která zná jen samotný rytíř.
Ke královské dru ině patřili kromě dvou

rytířů
krásná
dvorní
dáma a
hloupou -
ký oslík.
Tento
oslík

z Knihoslavovy ří e dokázal chodit po
dvou nohách a dokonce i mluvit. Z jeho
obrovské snahy propa ovat se mezi děti
přijímané do řádu měli prvňá ci ústa
rozta ená od ucha k uchu. Jen e jejich
tyřnohý kamarád nesplňoval základní

podmínku pro přijetí, neuměl íst. Jeho
znalost pouze písmen Í a Á krále
Knihoslava neuspokojovala. Poté co se děti
staly rytíři Řádu tenářského, shlédly

VE VALA SKÉM MEZIŘÍ Í PŘIBYLO
330 NOVÝCH RYTÍŘŮ
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divadelní předvedení příběhu Daisy
Mrázkové Můj medvěd Flóra. Představení
Divadelní spole nosti Kejklíř z Prahy
dětem kromě toho, e je vtáhlo do děje,
ukázalo, jak si lze s knihou hrát.
Ceremoniá-
lu se
zú astnily
první třídy
v ech ZŠ
ve
Vala ském
Meziří í,
přijely také
některé
třídy
z okolních obcí. Po pasování třídních
u itelek za prokázané hrdinství a trpělivost,
se v tomto městě nachází 330 nových
rytířů. Pasováním pro malé rytíře teprve
v echno za íná. Onen glejt, který obdr eli
z královniných rukou, je toti opravňuje
k bezplatné registraci v knihovně. Královna
Abeceda a král Knihoslav nebyli nikým
jiným ne vedoucími dětských oddělení
městské knihovny. Knihovna uspořádala
tuto akci ve
spolupráci
s Kulturním

zařízením a
za finanční-
ho přispění
Ministerstva
kultury ČR
na podporu
tení a

samozřejmě náv těvnosti knihovny. Tam
na malé rytíře eká kufr s nápisem
„POKLAD RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU

TENÁŘSKÉHO,“ co v něm nejspí je,
mů eme jen hádat.
Pasováním prvňá ků v e jen za íná…
V echny „rytíře“ pozveme v říjnu znovu
tentokrát do knihovny na pořad nazvaný
Klí ování. Děti budou rozplétat popletené
pohádky a hledat klí ke knihám...
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Cesta do knihovny, cesta za poznáním

Gibbins, David: Atlantida

Svěrák, Zdeněk: Vratné lahve

Ailsby, Christopher: Třetí říše

Víte, kde le ela bájná civilizace? Hrdinové
této knihy to vědí a právě proto jim jde
o ivot... Thriller, jen získal přízvisko ' ifra
mistra Leonarda' pod mořem!

Kniha je napsaná podle scénáře
stejnojmenného filmu. Hrdinou příběhu je
u itel v důchodu, který přijme brigádnické
místo ve výkupu lahví v jednom pra ském
supermarketu. Je to osobní, pravdivé a
smutnoveselé vyprávění o podzimu ivota.

Kniha chronologicky sleduje, měsíc
po měsíci, zrození nacismu a život
v nacistickém Německu až do jeho
zhroucení v květnu 1945. Chronologický
pohled umožňuje čtenáři sledovat, jakým
způsobem Hitler a jeho vláda ovládali
80 000 000 obyvatel Třetí říše během
třicátých a čtyřicátých let, až ke konečné
destrukci celé Evropy. Formou blížící se
živým novinovým článkům jsou popsány
takové důležité události, jako byly
olympijské hry v Berlíně v roce 1936,
Noc dlouhých nožů v roce 1934, konference
ve Wannsee, jež dala podobu "konečnému
řešení", či přepadení Polska v září 1939,
které znamenalo vypuknutí druhé světové
války.

Měly jsme s sebou ka dá 100,-K , abychom
se mohly zaregistrovat. Kdy jsme dorazily,
knihovnice zase utírala prach na policích.
,,Dobrý den, chtěly bychom se u Vás
přihlásit, abychom mohly chodit do
knihovny.“ Ale knihovnice nám řekla, e se
tady nic neplatí. A tak jsme ly ke knize
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Kniha přináší

unikátní příběh o nalezení ztracené
Atlantidy.
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historie. Otevřely jsme ji a vykoukl na nás
Historní ek. ,,Dobrý den, dámy, ra te
otevřít knihu na straně dvě,“ Bez váhání
jsme oto ily na druhou stranu, bylo na ní
napsáno: ,,Praotec ech.“ Chytli jsme se
v ichni za ruce a za chvilku jsme ve staré
době. Tentokrát jsme nikomu nepomáhali,
ale viděli jsme, jak praotec ech vy el na
horu Říp a řekl: ,,Toto je země zaslíbená,
úrodná půda, lesy, louky.“ ,,To u by
sta ilo,“ řekl Historní ek, ,,u pojedeme
domů.“ Za chvilku jsme byli zase u knihy.
,,Dnes stihneme je tě pár stránek.“ Byl
radostí celý bez sebe. A tak jsme se
podívaly na dal í stranu. ,,Libu e a Přemysl
Orá .“ A v tu ránu jsme byli v době, kdy
ena vládla mu ům. Měla dvě dal í sestry,

první se jmenovala Kazi a druhá Teta.
Libu e byla vě tkyně a předpověděla, e
bude bydlet v největ ím městě, které
dostane jméno Praha. Kvůli mu ům, kteří
nechtěli mít za vládkyni enu, se Libu e
provdala za Přemysla Orá e. Zase jsme se
vrátili do knihovny a rovnou se přemístili
do Prahy, do doby vlády Václava a jeho
bratra Boleslava, zvaného Ukrutný. Byli
jsme několik století od na í doby. Při li
jsme ke kostelu a dorazili jsme přesně
ve chvíli, kdy Václava přepadli bandité,
které si najal Boleslav. Nemohli jsme se
na to dál dívat a tak jsme se vrátili
do knihovny. Rychle jsme se podívaly
na dal í stranu, bylo tam napsáno: ,,Karel
IV.“ ,,Bezva, o tom jsme se u ili, e kdy
on vládl, tak eská zem vzkvétala.“ ,,Má
pravdu,“ řekla Jitka. I Historní ek přikývl,
a tak jsme se dostali do doby, kdy eská
země vzkvétala. Viděli jsme, jak jsou
v ichni ťastní, nakupují na trhu vejce,
ků e, mísy, látky a sem tam i nějaký
řetízek. Uviděli jsme, e na jednom místě je
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dav lidí a tak jsme se tam li podívat.
Upalovali se tam uprchlí zloději. ,,To
upalování si klidně nechám ujít,“ řekla
jsem, ,,rad i pojďme domů.“ ,,Tak dobře,
pojďme.“ Zase jsme se vrátily do světa lidí.
,,U mě nebaví dívat se, jak někoho upalují,“
řekla jsem. ,,Tak dobrá, podíváme se do doby
Jana Husa, ale na jídlo, které v té době lidi
jedli a potom se mů eme podívat alespoň
na první bitvu bitvu u Sudoměře,“ pronesl
Historní ek. ,,Tak to ur itě půjdeme, e jo,
Jitko?“ ,,No to si teda pi !“ ,,No to si teda
napí u,“ zavtipkovala jsem. ,,Pojďme u
Na to jídlo,“ adonil Historní ek. ,,Dobře,“
řekly jsme naráz. Jídlo bylo velice dobré,
i kdy starodávné. Pak jsme se li podívat
na tu bitvu. ,,Bylo to fakt drsné,“ řekla jsem,
kdy bitva skon ila. Potom jsme docestovali
ke knize zpět do knihovny. Podívala jsem se
z okna a uviděla, e u pomalu zapadá
slunce. Řekla jsem Jitce, ať se podívá, kolik
je hodin a ona mi řekla, e je est. Rozhlédly
jsme se po knihovně, ale nikdo tu nebyl.
,,Bohu el,“ řekl nám Historní ek, „je toti
est ráno a slunce nezapadá, ale vychází.

Podívejme se je tě na dal í stranu.“ Oto ily
jsme, ale byl u tam jen ,,Obsah.“
,,Historní ku! My u jsme pro li celou
historii.“ ,,To je koda,“ řekl. ,,Nám je to taky
moc líto, ale musíme upalovat do koly!“
Vzaly jsme aktovky a bě ely do koly.
Apotom jsem řekla tu zvlá tní větu: ,,To byla
ale cesta do knihovny, co?“ Ale přitom to
byla opravdová cesta za poznáním. A celý
rok jsme byly nejlep í ve vlastivědě.

Kateřina Příhodová
Z Masarykova, Vala ské Meziří í
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Příští číslo mininovin vyjde v září!
Knihovníci na radnici - 4/2007 - Vydává Městská knihovna Valašské Meziříčí

Masarykova 90, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123421
tel.: 571 621 589, e-mail: knihovna@vm.inext.cz

připomínky a příspěvky můžete podávat ve všech odděleních a pobočkách knihovny
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